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Fa|<uItní netlocnice olorrlouc vypisuje v soul;tdu s ust. 5 31 zákona 134l2016 Sb., o zaclávárri
veřejných zakázel< veřejnou zakázku malého rozsaltrt vZ 2O22_O()O50B s názvent;

,,Poskytování licencí a služeb informačního systému pro sběr a analýzu dat
pro odhad radiační zátěže pacientů"

1. lnformace o zadavateli:
Fakultnínemocnice olomouc, se sídlem I' P. Pav|ova 185/6,119 Oo olomouc, lČo:O0O9BB92
zastoupená: prof. MUDr' Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNoL
kontaktníosoba: Blanka Staňková, tel. 588 44 3850, email: blanka.stankova@fnol.cz

2. Předmět zakázky
Zadavatel provozuje pro sběr a analýzu dat pro odhad radiační zátěže pacientů informační systém
URoKLlN (autonratlzovaný systém DQC - Dose Quallty Control) (dále jen Systém) poskytovaný firmou
Ústav radiačnej ochrany, S.r.o. (www.uro.sk), Anonymizovaná data zpracovává ÚRo a výstupy
poskytuje zadavateli.
Zadavatel nově požaduje zpracování dat ve své počítačové síti.

Předmětem zakázky 1e poskytování služeb stávajícího Systému nebo jeho náhrady dle poŽadavků
v Příloze č.2 - minimálnitechnické požadavky'
Specifi kace:
- Poskytované služby se budou řídit dle jednotlivých SLA uvedených v návrhu servisnísmlouvy jako

její Příloha č. 2 - SLA.

Zadavatel připouští možnost náhrady uvedeného produktu v plném rozsahu funkcionalit a SLA
popsaných v Příloha č.2 - minimální technické poŽadavky, včetně analýzy, implementace,
migrace dat a všech potřebných uživatelských a administrátorských školenív počtech 2 uživatelů
a 1administrátora. NabÍdka účastníka musí splnit podmínky zadávací dokumentace veřejné
zakázky a požadovaný termín realizace.
Účastník nabídne nejnovějšíverzi, kterou má uvedenou na trhu. Účastník s nejnižšínabídkovou
Cenou V Kč bez DPH, pokud bude nabízet náhradu SW, bude vyzván k prezentaci aplikace.
Prezentaci provede nejpozději do 14 dnů od vyzvánízadavatelem v plném rozsahu požadovaných
funkcionalit nabízeného produktu pro ověření splněnívšech požadovaných funkcionalit včetně
požadavků na připojení uvedených modaIit (přístrojů). V případě, že nabízený produkt nebude
splňovat všechny požadované funkcionality, nebude nabídka zařazena do hodnocení.

ÚčastnÍk musí být poskytovatelem/výrobcem nebo být jeho smluvním partnerem s odbornou
znaIostí zdrojových kódů, datových struktur Systému, může provádět změny ve zdrojových
kódech a datových strukturách, garantovat další rozvoj a údrŽbu prostředí Systému pro
zadavateIe včetně garance poskytnutí a implementace nových verzí vydaných výrobcem. Tuto
skutečnost doloží potvrzením od poskytovatele/výrobce Systému nebo čestným proh|ášením
(Příloha č.4).

Uhrada poskytovaných služeb bude formou fakturace za kalendářní čtvrtletí a bude zahrnovat
náklady za veškerý SW, HW a Iicence potřebné pro bezprob|émový chod a využívání Systému
zadavatelem. Čtvrtletní fakturace nebude pevná, a|e bude součtem měsíčních nákladů za dané
čtvrtIetí dle vzorce:

oktuólní počet přístrojů aktivně zapojených do Systému v daném měsíci x ceno za 1 připojený přístroj

Maximálně přípustná Cena Za 1hodlnu práce odborného pracovníka nad rámec poskytovaných
sIužeb(v případě potřeb zadavateIe) je 1 000,- Kč bez DPH (1 21o,_ Kč s DPH).
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Cena v nabídce bude koncová v Kč, nepřekročitelná a bude zahrnovat veškeré nák|ady se
zakázkou spojené včetně dodánína místo p|nění, kterým je adresa zadavatele.

7ahájení plnění předmětu zakázky je poŽadováno okamžitě po oboustranném podplsu smlouvy
a ukončeníimplementace do 3 měsíců od zahájení.

Účastník je povinen vyplnit a přiložit PřÍlohu č. 6 - Proh|ášenívýrobce o zabezpečenílékařského
zařízení (Manufacturer Disclosure Statement for Medical Devlce Security/ lvlDS2) minimálně v
rozsahu odpovědí no dotazy, které jsou oznočeny červeně' ostatní odpovědi jsou dobrovolné a

budou sloužit zadavatell pro lepšíorientaci v technologickém řešení nabízeného produktu'
Účastník může alternativně místo vyplnění MDS2 využít jiný formát proh|ášení o bezpečnosti,
pokud jsou z textu patrné informace poŽadované v rámci MDs2.

3. Kvalifikačnípředpoklady
Účastník doIoŽíčestným prohlášením uvedeným v Příloze č.4,

- že má zkušenosti s připojenÍm všech přístrojů uvedených v Příloze č'2 v bodě 4. a

uvede v něm min. jedno zdravotnické pracoviště, ve kterém má tyto přístroje připojené k
nabízenému produktu (uvede min' název pracovlště, jméno a kontakt na odpovědnou osobu
v daném zdravotnickém zařízení k ověřenÍ uvedených skutečností).

_ 1realizaci předmětu plnění (servis a podpora nabízeného produktu) v rutinním
provozu splňující všechny technické požadavky uvedené v Pří|oze č. 2 s uvedením názvu
odběratele, měsíc a rok imp|ementace, jméno a kontakt na ob1ednatele k ověření uvedených
skutečností

- Že disponuje minimálně 1 technickým pracovníkem s minimálně dvouIetou praxí a
zkušeností s uvedenou referenční zakázkou.

4. Podání nabídek
Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné. Nabídka
bude zpracovaná na celý rozsah plnění, nepřipouští se díIči plnění'

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 27 ' 5.2022 v 10:00 hodin

Nabídka musí být podána pouze V elektronické formě, a to prostřednictvím funkcionality pro
podává ní nabídek elektronického nástroje TenderArena dostu pného na :

(www.egord ion.czlnabid kaGORD ION/profil/fnol ).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 7 - lnformace k podání nabídek
v elektronické podobě.

5' Místo a doba plnění
Místo plnění: Fakultní nemocnice olomouc
Doba plnění: zahájení dnem oboustranného podpisu smlouvy; ukončení do 3 měsíců ode dne
zahájení

6. Hodnotící kritéria
ZadavateI bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek. Hodnotícínl kritériern je nejnižší
nabídková Cella V Kč bez DPH.
NabÍdková cena je tvořena součtem cen Za poskytování služby za 48 měsíců za 55 aktivně
připo1ených přístroj ů.

Hodnotit se bude celková nabídková Cena V Kč bez DPH z vyplněného krycÍho listu nabidkové ceny,
který tvoří přílohu č' 1 této výzvy k podání nabídek.



ďffibffil*šWsffiw
%. #fl TAKULTNI l!il'/rOCNlC[
\ř oLoMot]C

7. obchodní podmínky
Zadavate| stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu
smlouvy, která je součástízadávací dokumentace jako Příloha č' 3 - SmIouva o poskytování služeb
technické podpory a servlsu.
ÚčastnÍk doplní předepsané přílohy smlouvy (smluv), které jsou její nedÍ|nou součásti. Do textu
sm|ouvy (smluv) dop|ní pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu (sm|ouvy) vrátÍjako součást
nabídky zadavateli'
Návrh smlouvy (smluv) musí být podepsán statutárním orgánem účastníka v souladu s oprávněním
jednat jménem Účastníka uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je účastník
zapsán' Změny ve smIouvě (smlouvách) bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího
řízení. Vtakovém případě nebude nabídka Účastníka hodnocena pro nesp|něnípodmÍnek výzvy'

8. Nabídkamusíobsahovat
/ vyplněnou PřÍlohu č. 1 _ Krycí list nabídkové ceny,
/ vyplněný návrh smlouvy o poskytováníslužeb technické podpory a servisu vzávazné podobě dle

Přílohy č' 3 této výzvy,
/ potvrzení od poskytovatele/výrobce nabízeného produktu nebo doplněnou a potvrzenou přílohu

č.4*ČestnéprohIášení
/ splnění minimálních kvalifikačních předpok|adů dle odstavce 3 této výzvy

9' ostatnípodmínky
/ pokud se v zadávací dokumentacl vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodnÍ firmy, názvy

nebo jména a příjmení, speclfická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu,
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, uŽltné vzory, průmyslové
vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a

kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkčnÍ požadavky zadavatele
uvedené v zadávací dokumentaci.

/ Cena v nabidce bude koncová v Kč, nepřekročite|ná a bude zahrnovat veškeré náklady se
zakázkou spojené včetně dodánína mÍsto plnění, kterým je adresa zadavatele.

/ tltabídka musíbýt zpracována a podána v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musíbýt předloženy
spolu s prostým překIadenr do českého jazyka. Výjimku tvoří doklady ve slovenském jazyce a

doklady o vzdělánív latinském jazyce, které mohou být bez překladu. Výjimku dá|e tvořítechnická
dokumentace (prospekty, katalogové listy apod.), které zadavatel může akceptovat také v
anglickém jazyce.

/ Zadavate| si vyhrazuje právo zac1árlízakázky do uzavřenísmlouvy zrušit bez uvedenídůvodLr.
/ Zadávac( řízettí se neřídí r-rstarrovením zákona Č.13412016 Sb. o zadávání veřejnýclr zakázek v

platnénr zrrění, kromě ustanovení5 6 a 5 31 zákona o zadávárríveřejnýclrzakázek'

FMtJtTfr i l{ĚM0[l{lŮ[ CILo}áollCI"

l.P. Pavlova 185/6

lng. Antonín Hlavinka 779 00 olonrouc

náměstek informačních technologií Fakultní nemocnice oIomouc

Přílohy:
Příloha č. 1 - Krycí llst nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Minimálnítechnické požadavky
Příloha č. 3 - Návrh sm|ouvy o poskytovánílicencísIužeb technické podpory a servisu
Pří|oha č. 4 - Čestné prohlášení
Pří|oha č. 5 - OWASP_2]I7
Příloha č. 6 - Proh|ášenívýrobce o zabezpečeni lékařského zařízeni
Příloha č. 4 - lnformace k e|ektronickému podánínabídek ď_-'l.i
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